


วนั/เวลา หัวข้อกิจกรรม / สัมมนา วทิยากร/การด าเนินการ

08.20-08.45 น. ลงทะเบียนการสัมมนา
08.45-09.00 น. กล่าวต้อนรับ"LSPs Networking Thailand 4.0" นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ ์ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ
09.00-12.30 น. Work shop  “Logistics ในโลกอนาคต ” ผู้เชีย่วชาญการศึกษาธรุกิจต้นแบบและวางแผนการพัฒนาธรุกิจ  

• ร้อยต ารวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิง่รุจริาลัย 
• นางสาววริศรา เกษมศรี  วิทยากรรอง
• นางสาวชวิกา ไตรศิวะกลุ   วิทยากรรอง

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.30 น. เสวนา " E-Logistics &  IT Trend " ผู้เชีย่วชาญด้านระบบ IT และ Software

 'ตรวจสอบสุขภาพ Logistics และปรับตัวยุค 4.0' นางเจนจริา ประยรูรัตน์ นายกสมาคมอตุสาหกรรมซอฟแวร์ไทย
 'ความมัน่คงและปลอดภยัทางไซเบอร์ส าหรับการจัดการ นายอภิรักษ์ เชียงเจริญ อปุนายกสมาคมอตุสาหกรรมซอฟแวร์ไทย
  โลจิสติกส์และโซอปุทาน' นายธนพล ต่อสิทธิเดชกลุ บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทิฟ อินเทลลิเจ้น จ ากัด

นายนริส อไุรพันธ์  ที่ปรึกษา บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จ ากดั
16.30-17.30 น. เสวนา  "ธุรกิจโลจสิตกิสไ์ทย จะไปตอ่อยา่งไร ผู้เชีย่วชาญด้าน IT Logistics  จาก  กลุม่บริษัท JWD 

           ในยคุ 4.0" สมาพันธโ์ลจิสติกส์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเยน็
19.00-22.00 น. กิจกรรม “ Business matching”  • เจา้หน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกจิ

• น าเสนอ “Me and my business”    กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์
• Software Showcase  • วิทยากรจากสมาคมอตุสาหกรรมซอฟแวร์ไทย
• matching  • ผู้ประกอบการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนการสัมมนา
09.00-12.00 น. กิจกรรม " Business Networking : Step 1" ทีมงานผู้เชีย่วชาญด้านการเชือ่มโยงเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร

• กจิกรรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือขา่ยธุรกจิ กลุ่มที่ 1 – 2 
  'การสือ่สารเพ่ือทีมงาน' นายชัยวัฒน์ ศิริโต                วิทยากรหลัก

นางสาวภาขวัญ ทัศนธนากร   วิทยากรรอง  
กลุ่มที่ 3 - 4
นางสาวณัฐศรัญ อภิวัชรมาศ   วิทยากรหลัก
นายธนโชติ สุนันต๊ะ               วิทยากรรอง 
กลุ่มที่ 5 - 6
นายภูวสิษฏ์ สิริพัทธ์วรัญ        วิทยากรหลัก
นางสาวเวชวรี แซ่อึ้ง             วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 7 - 8
นายยศวสิษฐ์ ด้วงมัน่             วิทยากรหลัก
นายวิศรุต โซ๊ะสลาม              วิทยากรรอง

วนัจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

ก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "LSPs Networking Thailand 4.0 "
วนัอาทิตยท์ี่ 20 - อังคารที่ 22 สิงหาคม 2560  

โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท จังหวดัเพชรบุรี

วนัอาทิตยท์ี่ 20 สิงหาคม 2560

- 1/2 -- 1/2 -



2

วนั/เวลา หัวข้อกิจกรรม / สัมมนา วทิยากร/การด าเนินการ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. กิจกรรม " Business Networking : Step 2" ทีมงานผู้เชีย่วชาญด้านการเชือ่มโยงเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร

• กจิกรรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือขา่ยธุรกจิ กลุ่มที่ 1 – 2
  'สร้างพลังสร้างทีม' นายชัยวัฒน์ ศิริโต                วิทยากรหลัก

นางสาวภาขวัญ ทัศนธนากร   วิทยากรรอง  
กลุ่มที่ 3 - 4
นางสาวณัฐศรัญ อภิวัชรมาศ   วิทยากรหลัก
นายธนโชติ สุนันต๊ะ               วิทยากรรอง 
กลุ่มที่ 5 - 6
นายภูวสิษฏ์ สิริพัทธ์วรัญ        วิทยากรหลัก
นางสาวเวชวรี แซ่อึ้ง             วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 7 - 8
นายยศวสิษฐ์ ด้วงมัน่             วิทยากรหลัก
นายวิศรุต โซ๊ะสลาม              วิทยากรรอง

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเยน็
19.00-19.15 น. พิธเีปิด  "LSPs Networking Thailand 4.0" นางลลิดา จิวะนันทประวตัิ รองอธบิดีกรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
19.00-22.00 น. กิจกรรม " Business Networking : Step 3"   • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมโยงเครือขา่ยและพัฒนาบุคลากร

• กจิกรรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือขา่ยธุรกจิ พร้อมทีมงาน
  'รวมพลังสร้างสรรค์ผลงาน'  • เจา้หน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกจิ
*ตรีมกิจกรรมกลางคืนเป็น white & bule jeans    กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์

 • ผู้ประกอบการ
วนัอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนการสัมมนา
09.00-12.00 น. กิจกรรม " Business Networking : Step 4" ทีมงานผู้เชีย่วชาญด้านการเชือ่มโยงเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร

• กจิกรรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือขา่ยธุรกจิ กลุ่มที่ 1 – 2
  'Team Building' นายชัยวัฒน์ ศิริโต                วิทยากรหลัก

นางสาวภาขวัญ ทัศนธนากร   วิทยากรรอง  
กลุ่มที่ 3 - 4
นางสาวณัฐศรัญ อภิวัชรมาศ   วิทยากรหลัก
นายธนโชติ สุนันต๊ะ               วิทยากรรอง 
กลุ่มที่ 5 - 6
นายภูวสิษฏ์ สิริพัทธ์วรัญ        วิทยากรหลัก
นางสาวเวชวรี แซ่อึ้ง             วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 7 - 8
นายยศวสิษฐ์ ด้วงมัน่             วิทยากรหลัก
นายวิศรุต โซ๊ะสลาม              วิทยากรรอง

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 น. Work shop and Focus Group  • เจา้หน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

"ทิศทางการขบัเคล่ือนธุรกจิ LSPs ไทย"  • ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ  - บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ระหว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และ 15.00 - 15.15 น.

 - ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม                                                   กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกจิ
   กรกฎาคม 2560



 
 
 

        ใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“LSPs Networking Thailand 4.0” 

วนัอาทติย์ที ่20 – องัคารที ่22 สิงหาคม  2560 
โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท จังหวดัเพชรบุรี 

www.dbd.go.th                                              ********************** 

1. ประเภทกจิการ 

          นิติบุคคล   
  ประเภทนิติบุคคล          หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล               หา้งหุน้ส่วนจ ากดั          บริษทัจ ากดั         บริษทัมหาชนจ ากดั 
ช่ือนิติบุคคล                                                                                            

เลขทะเบียนนิติบุคคล            

 ธุรกจิจดทะเบียนพาณชิย์  

           ช่ือกจิการ................................................................เลขที่ทะเบียนพาณชิย์............................................................. 

           กจิการทีเ่จ้าของเป็นบุคคลธรรมดา  ช่ือกจิการ.......................................................................................................... 

 ช่ือเจ้าของกจิการ.....................................................เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน................................................ 

2.  ทีต่ั้งสถานประกอบการ  เลขท่ี.....................หมู่ท่ี..............ซอย....................................ถนน........................................... 
     ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์..................... 
      E-mail ของนิติบุคคล.............................................................ID Line ของนิติบุคคล........................................................... 
     โทรศพัท ์                                                     โทรสาร                                                                  

  

 3. ประเภทธุรกจิ  ....................................................................................................................................................................... 

                             ....................................................................................................................................................................... 

4. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ( 1 ธุรกจิ สมัครเข้าร่วมไม่เกิน 2 ท่าน โดยตอ้งเป็นเจา้ของกิจการ หุน้ส่วน หรือผูแ้ทนระดบับริหาร) 

  ช่ือ (นาย /นาง / นางสาว)                             นามสกลุ                                                         .                                                

     ต าแหน่ง                                                                                             

     โทรศพัท ์                                           โทรศพัทมื์อถือ                                            โทรสาร                   ก    

E-mail                                   ID Line                                

             

 

    

 

 

http://www.dbd.go.th/


5. ผู้เข้าร่วมสัมมนา (1 ธุรกจิ   สมัครเข้าร่วมไม่เกิน 2 ท่าน โดยตอ้งเป็นเจา้ของกิจการ หุน้ส่วน หรือผูแ้ทนระดบับริหาร) 

  ช่ือ (นาย /นาง / นางสาว)               นามสกลุ               .                                              

     ต าแหน่ง                                                                                                  

     โทรศพัท ์                                          โทรศพัทมื์อถือ                                           โทรสาร                   ก    

E-mail                             ID Line                                

6. ประสงค์ทีจ่ะเข้าพกัคู่กบั........(คู่พกัท่านต้องเป็นผู้ประกอบการทีส่มัครเข้าร่วมงานนีเ้ท่าน้ัน) 
 

            โดยพกัร่วมกบั (นาย/นาง/นางสาว)                                                          มือถือ....... ..............................       
                    

          ช่ือกิจการ..................................................................... (ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการท่ีสมคัเขา้ร่วมงานในคร้ังน้ี)    

         ไม่ระบุคู่พกั  ทางกรมฯ จะเป็นผูจ้ดัหอ้งพกัใหท้่าน (1 หอ้ง พกัได ้2 ท่าน)  

7. กจิกรรม Business Matching โปรดระบุประเภทธุรกิจ (คู่เจรจา) ท่ีท่านสนใจท่ีจะจบัคู่เจรจาทางการคา้ 

1. ..............................................................................     2.   ............................................................................... 
3. .............................................................................      4.   ............................................................................... 
 

  ลงช่ือ ………………………………………………………   
ต าแหน่ง                                           

                                                                                                               วนัท่ี                 /        /         

**หมายเหตุ: สัมมนาคร้ังนีไ้ม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบังานสัมมนาได้ที่  โทร. 02-547-5955   E-mail; logisticsdbd@gmail.com 
 
กองส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ  กรมพฒันาธุรกจิการค้า     

 เงื่อนไขในการเข้าร่วม 

 สมัครเข้าร่วม 1 ธุรกจิ  ไม่เกิน 2 ท่าน   

 ปิดรับสมคัรภายใน วันพุธที ่15 สิงหาคม  2560    
 ประกาศรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีไดเ้ขา้ร่วม ในวันที ่17 สิงหาคม 2560 
 สามารถส่งใบสมคัรเขา้ร่วมได ้3 ช่องทาง 

1. กรอกขอ้มูลดว้ยตวับรรจงแลว้ส่งมาท่ีเบอร์ โทรสาร 0-2547-5952  

2. กรอกขอ้มูลดว้ยตวับรรจงแลว้ส่งมาท่ี E-mail : logisticsdbd@gmail.com 

3. สมคัรออนไลน์ท่ี   https://goo.gl/forms/mEEPJgGwkIz10A8m1 

 หากมีความประสงคจ์ะยกเลิกการเขา้ร่วมงาน โปรดแจง้ก่อนวนัเดินทาง อย่างน้อย 2 วันท าการ  มิฉะนั้นทางกรมฯ  
ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่ใหเ้ขา้ร่วมการอบรมในหลกัสูตรอ่ืนๆ  ของกรมในคร้ังต่อไป 

 

mailto:logisticsdbd@gmail.com
mailto:logisticsdbd@gmail.com

	PR Networking
	กำหนดการ
	ใบสมัคร

